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AMADO FORROLLA

Fent equilibris amb l’èxit
El Festival Esbaiola’t d’Esterri d’Àneu es clausura avui amb nou obres programades || Ahir al 
migdia ja s’havien venut 6.147 entrades i la meitat d’espectacles es van quedar sense aforament
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Les acrobàcies de la companyia belga 15feet6 van rebre una ovació per part del nombrós públic que va omplir la pista.

Ahir es va estrenar ‘Poemes visuals’, la multipremiada obra del titellaire Jordi Bertran.

REDACCIÓ
❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ Quan es diu que 
un festival fa equilibris és que 
no van gaire bé les coses. Amb 
una excepció: Esbaiola’t. Un 
dels plats forts d’ahir a Esterri 
d’Àneu van ser, precisament, 
les acrobàcies de la companyia 
belga 15feet6, que es va empor-
tar una ovació per l’espectacle 
Dynamite & Poetry. Quatre ar-
tistes internacionals especialit-
zats en acrobàcies amb la bar-
ra russa, la bàscula coreana, la 
perxa xinesa i els salts aeris van 
fer una performance de carrer 
explosiva en la qual la tècnica i 
el risc es van barrejar amb l’hu-
mor i la poesia. Una altra de les 
propostes que es van veure ahir 
dins de la programació de la no-
vena temporada de l’Esbaiola’t 
va ser el premiadíssim especta-
cle Poemes visuals, del titellaire 
Jordi Bertran. La jornada més 
multitudinària del festival va 
alternar espectacles de carrer 
amb activitats gratuïtes com els 
tallers de l’Escola Solaç, de Mo-
llerussa i Tàrrega Solaç, espais 

d’automaquillatge, una platja 
amb pales i excavadores, un 
carrusel ecològic o jocs de fus-
ta artesanals.

Però a més d’aquestes acti-
vitats, es van programar es-
pectacles gratuïts, com Rats, 

de Campi qui Pugui, en el qual 
unes rates gegantines van en-
vair Esterri.

La companyia lleidatana La 
Baldufa, que organitza l’Esbaio-
la’t amb l’ajuntament d’Esterri 
d’Àneu, també va presentar 

espectacle. Safari és una aven-
tura que permet a la canalla re-
flexionar sobre el bullying. Una 
altra de les obres que van poder 
veure’s ahir va ser l’espectacle 
de clown Fràgil, a càrrec de la 
companyia d’Eivissa Clown-

doscopio. L’organització es va 
mostrar ahir “molt satisfeta” 
per la bona acollida del públic. 
Fins a migdia de dissabte s’ha-
vien venut 6.147 entrades, la 
qual cosa implica un 71% del 
total. A més, es van esgotar els 
passis per a una vintena dels 42 
espectacles disponibles.

La novena edició d’Esbaiola’t 
culminarà avui amb una jorna-
da en la qual podran tornar a 
veure’s alguns dels espectacles 
estrenats des de divendres. Val 
a destacar que aquest any s’hi ha 
potenciat la presència d’artistes 
locals, com Kina Creu, que avui 
a les 12.00 hores oferiran una 
batucada pels carrers d’Ester-
ri; o els Bastoners de les Valls 
d’Àneu, que actuaran aquesta 
tarda a les 18.00 hores. També 
van participar les jornades ante-
riors Els Peta Canyes i Capgros-
sos de l’Estarna, els Diables de 
les Valls d’Àneu o el grup escè-
nic Xants, que manté viva l’obra 
de teatre Els Miracles de Santa 
Maria d’Àneu amb aportacions 
modernes.


